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Op weg naar kerstmis
In de kerken van onze parochie zijn de kerststallen weer uit de opslag ge-
haald. Zorgvuldig worden de beelden uit de verpakking gehaald; de engel, 
herders, …. Op kerstavond, in de H. Antoniuskerk tijdens de sterretjesviering 
voor de allerkleinsten, zal het Kindje in de kerststal worden gelegd. In de 
andere kerken gebeurt dat op een ander moment.
Met de beelden van de kerststal wensen wij u nu al een mooi Kerstfeest toe:
- Nu en dan een engel, 
  met een woord van bemoediging, met perspectief van hoop. 
- Nu en dan een herder, met de warmte van de eenvoud, 
  met hoopvol perspectief ondanks de soms harde werkelijkheid.
- Nu en dan een vreemdeling, met een wereldwijde blik, 
  met wijsheid uit andere culturen.
- Nu en dan een ster, houvast in tijden van verwarring, 
  licht in de donkere tunnel.
- Nu en dan een stal, om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.
- Nu en dan wat hooi of strooi, om uit te rusten, om te herstellen.
- Nu en dan een kind, om onze kwetsbaarheid niet te vergeten en 
  ons laten raken door onvoorwaardelijke liefde.
- Nu en dan een Maria en Jozef, zorg om de ander, trouwe zorg, 
  zorg tot in de moeilijkste momenten.
- Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid 
  zoals we die zo vaak onder vrienden ervaren.  
Zo wordt de liefde in ons, in onze omgang met anderen, steeds herboren.
Alvast een Zalig Kerstfeest.

Aalmoezenier Jan van Lieverloo

Vieringen
Zondag 22 december, 4e zondag 
van de Advent, 11.00u
Eucharistieviering, tevens boe-
teviering, met pastor Papenburg, 
m.m.v. Henk Rooijackers (orga-
nist)
Intenties: Bijzondere intentie

Dinsdag 24 december, 09.30u 
géén viering.

Gedoopt:
Oscar Gabrysz

Antoniuskerk

Korte berichten

De Adventsactie is bestemd voor de 

vluchtelingen uit Venezuela in Peru.
Het parochiecentrum is gesloten van 
24 december tot 2 januari.

Vieringen
Woensdag 18 december, 9.00u:
Eucharistieviering
Intenties: Bijzondere intenties

Vrijdag 20 december, 19.00u: 
Eucharistieviering
Intenties: Jgt. Ouders v.d. Sande 
-Essens.

Zaterdag 21 december, 17.00u:
10.00u: Eucharistieviering in de 
Zessprong (Heikant)

Intenties: Voor alle overleden le-
den v.d. Heikant, Nout van den 
Langenberg, Sjef Groos.
17.00u: Eucharistieviering in onze 
kerk mmv volkszanggroep
Intenties: Hendrik Walravens en 
dochter Jeanne en zoon Léon, jgt. 
Pierre van Heugten. 

Zondag 22 december 4e zondag 
van de Advent
9.30u: Eucharistieviering met 
volkszang
Intenties: Geerdina van Laarho-
ven-van Erp (verjaardag), broers 
en zussen Van Tartwijk, Theo en 
Drieka Vermeulen-Kemps, Janus 
van Kollenburg en Annie van Kol-
lenburg-van Aarle.

Overleden:
Jan Reijnders, 78 jaar.
Moge hij rusten in vrede.


